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      Sucklingةــ�ضاعـال                             
  

أســ��عًا أو اقــل مــ� ذلــ� وفــي هــ�ه ال�الــة تــ�داد ���ــة  ١٣-٨ال�ضــاعة حــ�الي ت�ــ�اوح �ــ�ل ف�ــ�ة 

  ال��اد العل��ة ال����ة للع��ل وتغ�� الع��ل في ه�ه الف��ة ����ق��� :

  ال�ضاعة ال�����ة . -١

  ال�ضاعة ال��ا��ة . -٢
  

وهي ال���قة ال�قل���ة في تغ��ة الع��ل ، وت����م ه�ه ال���قة في ال��ارع  :ال�����ة ال�ضاعة 

  ال�غ��ة أو ع�� ماش�ة الل�� ح�� ت��ى إلن�اج الل�� ول�� إلن�اج ال�ل�� .

ح�� ت�ـ�ك الع�ـ�ل ال�ـغ��ة إلـى جانـ� أمهاتهـا ل��ضـع ��ـا ت�ـاء ، و��ـ� تقـ��� العلـف ال��ـ� 

و�عــ� هــ�ا الع�ــ� ی�ــ�ك للع�ــل ن�ــف ال�ــ�ع ، وال��ــف أســاب�ع )  ٤إلــى الع�ــ�ل ب�قــ� م��ــ� (

األخــ� �قــ�م ال���ــي ��الب�ــه لالســ�هالك ال��اشــ� ثــ� �عــ� ذلــ� ی�ــ�ك للع�ــل ر�ــع واحــ� مــ� ال�ــ�ع 

  وه��ا إلى أن �ف�� الع�ل ، وغال�ًا ما ت�ل� ال�ق�ة �ال���قة ال��و�ة .

  وم� م�او� ال�ضاعة ال�����ة هي : 

  اج ال�ق�ة م� ال�ل�� . ع�م مع�فة أن� -١

  تع�ض الع��ل لإلصا�ة �األم�اض ن���ة تل�ث ال��ع �األوساخ .  -٢

  إصا�ة ال��ع وال�ل�ات �ال���ه .  -٣

  ع�م مع�فة ال���ة ال�ي ت�اولها الع�ل ، وهل هي �ا��ة ل�غ�ی�ه أم ال .  -٤

  . أل�اً  ال�ل�� والع�ل ��ان�ها ، و��ل� ��ع� حل�ها إف�ازت�ع�د ال�ق�ة على  -٥

  وم� م�اس� ال�ضاعة ال�����ة هي ال ت��اج إلى أی�� عاملة . 
  

ت��ع ال�ضاعة ال��ا��ة ع�ـ� ماشـ�ة ال�ل�ـ� فـي ال�ـ�ارع ال���ـ�ة وت��لـف   :ال�ضاعة ال��ا��ة 

��ل ف��ة ال�ضاعة م� م�ان إلى م�ـان أخـ� وح�ـ� ال���قـة ال�ـي �قـ�م ف�هـا الغـ�اء وح�ـ� نـ�ع 

  م�اك� الع��ل . 

   :عة ال��ا��ة ف�ائ� ����ة ولل�ضا

   . مع�فة ���ة أن�اج ال�ق�ة م�  ال�ل��  -١

  ال���� في ���ة ال�ل�� ال�ق�مة للع��ل ح�� ال��� والع�� .  -٢

  ت��� الع��ل اإلصا�ة �األم�اض .  -٣

  ال��اف�ة على ال��ع وال�ل�ات م� ال���هات .  -٤

  اف� عل�ه ن��فًا . ت��� غ�ة ال�ل�� ( ال��ع ) وت�ع�ل�ة ال�ال�ة  -٥

  



 ٢

    :ال��و� ال�اج� م�اعاتها في تغ��ة الع��ل ال�ض�عة 

  أن ت��ن درجة ح�ارة ال�ل�� ال�ق�م للع��ل م�ا�ه ل�ل�� األم . -١

  ت���� وتع��� األواني ال���ع�لة �ع� ال�ضاعة ، ل�ي ألت��ن م��ر تل�ث .  -٢

   أو ثالثة م�ات �ال��م . م�ت�� ال�ق�� ���اع�� ال�ضاعة ، ت��ن ���رة دور�ة  -٣

ه�ــ��ة  تت��یــ� ���ــة ال�ل�ــ� ال�ع�ــاة وح�ــ� وزن ون�ــ� الع�ــ�ل �ــي ألت�ــاب �اضــ��ا�ا -٤

  أن ���ن االن�قال إلى ن�ع أخ� م� العلف ���ل ت�ر��ي وخالل ع�ة أ�ام .  -٥

درجــة م���ــة أو ت�ــ���ه لف�ــ�ة ���لــة ��عــل عــ�م  ٤٠ارتفــاع درجــة حــ�ارة ال�ل�ــ� أك�ــ� مــ�  -٦

  على ت�ل�له في ال�ع�ة .   Renninان�ة االس�فادة م� ال��وت�� ، وذل� لع�م ق�رة أن��� أم�

  ان�فاض ال���ضة في ال�ل�� ت��� ح�اس�ة لل�ع�ة واألمعاء .  -٧

  ���� أع�اء ال�ل�� ال����� للع��ل وفي ه�ه ال�الة ���� االح�فا� �ال�ل�� ل��ة أ��ل .    -٨
     

   :ا��ة ع�ة ��ق و���ع في ال�ضاعة االص��

  ال�ضاعة على حل�� �امل ال�س� .  -١

  ال�ضاعة على حل�� ف�ز وال�ل�� �امل ال�س� .  -٢

  . Starterال�ضاعة على ���ة م� ال�ل�� �امل ال�س� مع علف خاص �الع��ل ���ى  -٣

  ال�غ��ة على ب�ائل ال�ل�� .  -٤
  

علـــى تغ��ـــة الع�ـــ�ل �ـــ�ل ف�ـــ�ة وتع��ـــ� هـــ�ه ال���قـــة  :ال�ضـــاعة علـــى ال�ل�ـــ� ال�امـــل ال�ســـ� 

% مـ� وزن الع�ـل فـي  ١٠-٨ال�ضاعة على حل�� �امل ال�سـ� ، ح�ـ� تع�ـى الع�ـ�ل حـ�الي 

ال�ــ�م ال�احــ� ، وتع�ــى هــ�ه ال���ــة علــى وج��ــ�� أو ثالثــة وج�ــات فــي ال�ــ�م ال�احــ� ، و�ــ�ل ف�ــ�ة 

العلــف �عل�قــة  اســ��عًا ) ، وتعــ�د الع�ــ�ل مــ� األســ��ع ال�ا�ــع علــى ت�ــاول١٠ -٨ال�ضــاعة مــ� (

، ح�� نق�م ب�قل�ل ���ة ال�ل�ـ� �ال�ـ�ر�ج إلـى ال�اد� وال�ر�� ال��� ال����ة إلى أن �ف�� الع�ل 

  إن ی�ع�د على ت�اول العلف ال��� و���ل ت�ر��ي .
  

: تع��ـ� هـ�ه ال���قـة علـى أع�ـاء ال�ل�ـ�  ال�ضـاعة علـى ال�ل�ـ� الفـ�ز ـال�ل�� ال�امـل ال�سـ�

ل�ســـ� ��ـــ�ل تـــ�ر��ي ، ح�ـــ� �ع�ـــى مـــع ال�ل�ـــ� �امـــل ال�ســـ� ح�ـــى الفـــ�ز مـــع ال�ل�ـــ� �امـــل ا

األســـ��ع ال�ـــام� ثـــ� ت�فـــع ن�ـــ�ة حل�ـــ� الفـــ�ز وتقلـــل ن�ـــ�ة ال�ل�ـــ� ال�امـــل ال�ســـ� إلـــى نها�ـــة ف�ـــ�ة 

أ�   ٩:١ال�ضاعة و�ق�م العلف ال���� وال��� ، و�ع�ى ال�ل�� الف�ز ال��فف ح�ـ� یـ�� مـ�ج 

الن ال�ل�ـ�   Dوف��ـام��   Aاف م�ـ�ر لف��ـام�� أجـ�اء مـ� ال�ـاء و��ـ ٩ج�ء حل�� م�فف : 

  الف�ز ��ل� م�ها . 

  



 ٣

ت�ـ���م هـ�ه ال���قـة أذا �انـ� ف�ـ�ة :   Starter  ال�ضاعة على ال�ل�ـ� ال�سـ� وعل�قـه ال�ـادئ

أســـ��عًا ) ح�ـــ� �ع�ـــى ال�ل�ـــ� �امـــل ال�ســـ� فـــي هـــ�ه  ٨ -٦ال�ضـــاعة ق�ـــ��ة وت�ـــ�اوح مـــاب�� (

لعلـــف ال���ــــ� وال��ـــ� ب�قــــ� م��ـــ� وت�ــــ�ن العل�قـــة غ��ــــة ال���قـــة و�عـــ�د الع�ــــل علـــى ت�ــــاول ا

ـــف ال���ـــ� ح�ـــ� شـــه�ة �ـــال��وت�� و�افـــة الع�اصـــ� الغ�ائ�ـــة ال�ـــ�ور�ة  ـــات و�قـــ�م العل والف��ام��

و�عـ� ذلـ� ی��قـف أع�ـاء ال�ل�ـ� و�ف�ـ� وتقـ�م لـه العل�قـة  �غـ� ) ١,٥-١ال���ان وق� ��ل إلى (

  .االع��اد�ة 
  

تغــ�� الع�ــ�ل علــى بــ�ائل ال�ل�ــ� ل�ــي نــ�ف� ال�ل�ــ�  أن���ــ�  :  ال�غ��ــة علــى بــ�ائل ال�ل�ــ�

لالســـ�هالك ال��ـــ�� وال�ـــ�اعات الغ�ائ�ـــة ، و��ـــ��� فـــي بـــ�ائل ال�ل�ـــ� أن ت�ـــ�ن م���لـــة ال���ـــة 

���ة على �افة الع�اص� الغ�ائ�ة و��ل� أن ���ن سع� ال��یل اقل مـ� سـع� ال�ل�ـ� الغ�ائ�ة وم�

و��ــ�ن بــ�یل ال�ل�ـــ� مــادة جافــة (م�ــ��ق ) ��ـــ�ج �ال�ــاء ق�ــل أع�ائــه لل��ـــ�ان  ال�امــل ال�ســ� ،

وح�ــ� تعل��ــات ال�ــ��ة ال����ــة ، و��ــ� تق���ــه إلــى الع�ــ�ل ب�رجــة حــ�ارة م�ــابهة ل�ل�ــ� إالم 

  وتع�د الع��ل على ت�اول ال��اد العل��ة ال����ة وال���ة   .

     

   -تغ��ة الع��ل ال�غ��ة :

ا�ــام تع�ــى ال��ال�ـــ� (الع�ــ�ل ) ال��ســ�ب و�عــ� ذلـــ�  ٤-�٣عــ� الـــ�الدة ول�ــ�ة  فــي اال�ــام االولــى

تع�ى ال�ل�� ال�امل ال�س� او ال�ل�� الف�ز او��ائل ال�ل�� ع� ���� ال�ضاعة ال�ـ�ا��ة  او 

ال�����ة اذا غ�� الع�ل على ال�ل�� ال�امل ال�س� ، وفـي خـالل ف�ـ�ة ال�ضـاعة ��ـ� ان تغـ�� 

علـف ال���ـ� واالعــالف ال��ـ�اء وال�افـة ال�ــهلة اله�ـ� ن�ـ��ًاح�ى ���ــ� الع�ـ�ل بـ�ع� مــ�اد ال

الف�ــل��ة تــ�ر���ًا وا��ــا ل��ــاع�ة الع�ــل علــى ال��ــ�ل �ف�هــا �تع��ــ� معــ�ة الع�ــل علــى اداء و 

علــى االح��اجــات الغ�ائ�ــة وخ��صــًا �عــ� ال�ــه� ال�ــاني ح�ــ� تقــل ���ــة ال�ل�ــ�  ال�ــي تع�ــى 

  للع�ل ح�ى �ف�� . 

كغ� فـي ع�ـ� شـه��� و�ـ�ف� ال�ـاء ال���ـ� الن اح��اجـات ��٢ة ال��س�� ل��ل الى ��� ز�ادة �

  ال�اء ت�داد �ل�ا تق�م الع�ل في الع�� . 

  

   -ال�ضاعة :

ال�ضاعة وفي ���ة ال�ل�� ال�ي ی��اولهـا ال��لـ�د (الع�ـل ) ومـ� الع�امـل  ال���ي ی���� في ن�ام

  ة م� ق�ل الع�ل هي ال�ي ت��د ن�ام ال�ضاعة و���ة ال�ل�� ال���اول

  سع� ال�ل�� في االس�اق  -٣ن�ام الف�ام ال���ع  -٢الغ�ض م� ال����ة           -١

م�ـــ��� ان�ـــاج ال�ل�ـــ� مــــ�  -٦ال�الـــة ال�ـــ��ة لل��لـــ�د   -٥وزن ال��لـــ�د ع�ـــ� الـــ�الدة     -٤

  اال�قار . 



 ٤

وال��ـي وهــ� ال�ل�ــ� ال��سـ�ب او الل�ــا : وهـ� ��ــارة عــ� سـائل لــ�ج ن�عـًا مــا ل�نــه مـاب�� االصــف� 

ا�ـــام ، و�ع�ـــى لل��لـــ�د الرتفـــاع م��ـــ�اه مـــ� ال�ل���ـــ�ل�� ال��ـــاعي  ٤-٣ال��ـــ�ج مـــ� الـــ�الدة ح�ـــى 

الـــى الـــ�م ، وال�هـــ� فـــي مقاومـــة االمـــ�اض واالمعـــاء ت�ـــ�ح ��ـــ�ور ال����ـــات ال���ـــ�ة لل�ل���ـــ�ل�� 

  و�ع�ى ال��س�ب في ال�اعات االولى �ع� ال�الدة . 

  

  �ا هي : اه��ة ال��س�ب او الل

  اع�اء م�اعة ض� ال���� م� االم�اض الح��ائه على االج�ام ال��ادة .  -١

 س� حاجة ال��ل�د م� ال�اقة الح��ائه على ن��ة عال�ة م� ال�ه� .  -٢

 ����� على ن��ة عال�ة م� ال��ی� م�ا ��اع� على ز�ادة ع�د ���ات ال�م ال���اء . -٣

 الدة . مادة مل��ة ل�ل� ی��ف م����ات االمعاء �ع� ال�  -٤

) و��ل� غ�ي �االمالح ال�ع�ن�ة وخاصـة ال�ال�ـ��م وال�غ��ـ� والف�ـف�ر  Aغ�ي �ف��ام��( -٥

 وال�غ�����م وال�ه�ة ل��اء اله��ل الع��ي . 

 سهل اله�� و����� على ضعف ما����ه ال�ل�� م� ال��اد ال�ل�ة .  -٦

 غ�ي �ال��وت�� ال�� ����� على االح�اض االم���ة االساس�ة .  -٧

 ) . Dى ثالث اضعاف ال�ل�� م�  ف��ام�� (����� عل -٨

 ٦) درجـة م���ـة و��عـ�ل  ٣٧و�ف�ل اع�اء ال��س�ب �ع� حل�ه الى الع�ـ�ل ب�رجـة حـ�ارة (

  % م� وزن ال��ل�د . 

ال�ل�� : وه� ��ارة ع� مادة غ�ائ�ة م��املة وسهلة اله�� و����� على ال��وت�� ال�� ��� 

ي �ــــاالمالح والف��ام��ــــات الالزمــــة ل��ــــ� الع�ــــام  ال��ــــ� �االح�ــــاض االم���ــــة االساســــ�ة وغ�ــــ

  واضافة الى ذل� ی�ود ال��� �ال�اقة ال��ار�ة ل�ج�د ال�ه� وس�� االك��ز ��ه . 

وفي ب�ا�ة ع�ـ� ال��ـ�ان او ال��لـ�د ��ـ�ن ال�هـاز اله�ـ�ي غ�ـ� م��امـل لـ�ل� �ع�ـى ال�ـ�اد 

  العل��ة ال���ة �ال��ر�ج . 

  

�ي مـــ� ال�غ��ـــة علـــى ال�ل�ـــ� او��یلـــه الـــى ال�غ��ـــة علـــى انـــ�اع الف�ـــام : وهـــ� االن�قـــال ال�ـــ�ر�

العالئ� ال����ة وال���ة ( االعالف ال�افة وال���اء ) ح�ى ی��قف اع�اء ال�ل�� او ب�ائله 

، وان االن�قال ال��ر��ي في ال�غ��ة الع�اء ف�صة لل�هـاز اله�ـ�ي لل��لـ�د �ـال��� وال��ـ�ر 

 .  

  �غ� )  ٩٠-٨٠ی�م ) و��زن (  ١٢٠-�٦٠ (الع�� وال�زن ال�الئ� للف�ام ه

  الع�امل ال��ث�ة  على الف�ام هي : 



 ٥

نــ�ع ال��ــ�ان ( ل�ــ� ،  -٣وزن ال��لــ�د ع�ــ� الــ�الدة .  -٢ســ�عة ن�ــ� ون�ــا� الع�ــل .   -١

  ال�الة ال���ة لالم وال��ل�د .  -٥ال�ل� على ال�ل�� .   -٤حل�� ) .   

   

  -��ق ف�ام ال��ال��  هي : 

اد� ال��ــاخ� :  یــ�� اع�ــاء ال��لــ�د  االعــالف ال��ــ�اء وال���ــ�ة والــ�ر�� الف�ــام االع��ــ -١

ال��� م� االس��ع ال�ال� و����ات قل�لة ث� ت��� �ال��ر�ج الى ان ��ل ال��ل�د الـى ع�ـ� 

  اشه� )  ح�� ���ن ال��ل�د تع�د على االعالف ال���لفة .  ٤-٣الف�ام ( 

یــ�م تق���ــًا وذلــ�  �عــ� ان ت�غــ�� علــى  ٢٥ع�ــ� الف�ــام ال���ــ� : تف�ــ� ال��ال�ــ�  م��ــ�ًا �  -٢

ك��ات قل�لة م� ال�ل�� وتع�ى العالئ� ال���ـ�ة مـع ال��سـ�� والـ�ر�� ال��ـ� ح�ـى ت�عـ�د 

 عل�ها . 

  

  م���ات الف�ام ال����  : 

  ت�ف�� ���ات ����ة م� ال�ل�� .  -١

 س�عة اك��ال ح�� ال��ش م���ًا . -٢

 .  اس�هالك ���ات ����ة م� االغ��ة ال�ال�ة -٣

 ز�ادة ال�فاءة ال����ل�ة وخف� ت�لفة ان�اء ال��ال�� .  -٤

 تقل�ل مع�ل ال�ف�ق واالصا�ة �االم�اض .  -٥

  

  و��� م�اعاة ع�د م� ال�قا� ع�� ف�ام ال��ال�� : 

  الع��ل ال���فة تع�ى ���ات اضا��ة م� ال�ل�� . -١

 ت�ك ال��لل�� ال����ة ل��ضع ا��ل ف��ة م���ة .  -٢

 �� على ج��ع الع�اص� الغ�ائ�ة ال��ور�ة ل��� ال��ال�� اع�اء عل�قة م���ة ت�� -٣

    ت�ف�� ال�اء ال���� �اس���ار امام ال��ال�� .  -٤




